DRENTSCHE COURANT
FEBRUARIJ 1830

DINGSDAG, DEN 2

Op woensdag den 10den Februarij 1830, des voormiddags te 10 uren precies, (en niet op
vrijdag den 5den dezer, zoo als bij kerkkondiging is bekend gemaakt) zullen te Smilde, ten
huize van den kastelein S. Luxwolde, ten overstaan van het Vredegeregt van het kanton
Assen, door den ondergeteekende Mr. A. Homan, Notaris te Assen, ten gevolge bekomene
regterlijke authorisatie, publiek bij inzate worden geveild TWEE VEENPLAATSEN, gelegen
in het vijfde blok te Smilde, zijnde nrs. twaalf en dertien, groot ieder ongeveer zes
bunders, benevens eene daarbij gelegene DWARSPLAATS, zijnde nr. drie, groot ongeveer
twee bunders
Assen, den 4 Februarij 1830
A. HOMAN

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 30 MAART 1830

Het Gemeente-Bestuur van de Smilde is voornemens, onder nadere approbatie van Heeren
Gedeputeerde Staten dezer provincie, op donderdag den achtsten April aanstaande, des
middags te twaalf ure, ter Gemeente-Huize, de Veenhoop, publiek aan te besteden:
Het bouwen van eene WONING voor den Veldwachter, mitsgaders eene KAMER voor de
nachtwacht, en twee provoosten; alles onder een dak met leverantie der materialen,
waarvan bestek en voorwaarden beneven de tekening ten Gemeente-huize zullen
voorliggen, van af heden tot op den dag der aanbesteding.
Smilde, den 29 Maart 1830
Het Gemeente-Bestuur voorn.
C.W.E. KIJMMELL, LZ.

DRENTSCHE COURANT
APRIL 1830

DINGSDAG, DEN 6

Het vergelijkend examen, ter vervulling van de vakante Onderwijsplaats te Boven-Smilde
zal, op woensdag den 28sten dezer maand, des voormiddags te negen ure, in het
Gemeenthuis te Smilde worden gehouden.
Onderwijzers, die naar dezen post willen dingen, en ten minsten den derden rang
behooren te bezitten, worden uitgenoodigd, om zich, met overlegging van de vereischte
getuigschriften, vóór of op den 14den dezer met gefrankeerde brieven bij den
ondergeteekenden aan te melden.
De voordeelen aan dezen post verbonden zijn:
1e eene vrije woning en tuin; 2 e de schoolgelden, welke in het tegenwoordig schooljaar
bedragen f.101-27; 3e eene Rijksjaarwedde van f.150-00; 4e eene toelage uit de
gemeentelijke fondsen, bedragende jaarlijks f.91-00, alsmede de schoolgelden der
leerlingen beneden de vijf en boven de twaalf jaren oud, en de voordeelen der
avondschool.
Smilde, den 2 April 1830.
De Burgemeester der gemeente Smilde
C.W.E. KIJMMELL LZ.

